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Odvlhčenie a sanácia suteré-
nu. Rekonštrukcia na kance-
lárske priestory

Odvlhčenie a sanácia steny na  
prízemí objektu

Kompletná sanácia bazénu

Príklady sanácií systémom Oxydtron



Päť jedinečných vlastností produktu:
 
1. Omietka Oxydtron – Renova sa dokáže prekryštalizovať až do 
hĺbky 20 cm a viac s existujúcim múrom. Oxydtron minerály využijú 
existujúcu vlhkosť a začnú kryštalizovať. Mikroskopické póry sú 
vypĺňané rýchlo rastúcimi kryštálmi zo všetkých strán. 

2. Zvýšenie pevnosti existujúceho materiálu obnovením reakcie hy-
dratácie a vznik jednotnej, vodotesnej konštrukcie z muriva a 
omietky, podobne ako u vodotesného betónu. 

3. Jeho použitie je veľmi lacné, stačí aplikácia iba zvnútra. 

4. Čisté ekologické riešenie, anorganické zloženie Oxydtronu, 
zabraňuje vzniku a šíreniu plesní. 

5. 20-ročná záruka

Oxydtron je systém sanácie, pri ktorej sa mení štruktúra 
konštrukcií prirodzeným spôsobom:  

Fáza 1: Penetrácia slabej stenovej konštrukcie. 

Fáza 2: Utesnenie muriva. Kryštalizácia z vody a minerálnych látok. 
Slabá stenová konštrukcia sa premení na murivo pevnosti betónu. 

Fáza 3: Omietanie pomocou vysoko hydraulickej vápenné omietky 
Oxydtron, ktorá je vodeodolná a prievzdušná, reguluje vnútornú 
klímu.

Oxydtron systém sanácie je klasifikovaný podľa európskej normy 
EN 1504 -2, -3, -5, -7 (Výrobky a systémy na ochranu a opravu 
betónových konštrukcií).
Časť 2: Systémy povrchovej ochrany pre betón. 
Časť 3: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií
Časť 5: Injektáž betónu 
Časť 7: Zosilnenie ochrany proti korózii

Utesnenie a vysúšanie systémom Oxydtron. 
Rakúska ÖNORM 3355 rozlišuje tri hlavné typy odstraňovania vlhko-
sti z muriva: 

- mechanické, 
- injektáž,
- elektro-fyzikálne procesy
- ďalšie izolačné opatrenia

Okrem mechanického procesu, sú taktiež k účelu hydroizolácie 
používané materiály (prostriedky k injektáži a aj omietky) bez 
výnimky na báze polymérov (plastov). Polyméry vyrábané z ropy, sú 
organické pôvodu a preto nie sú úplne rezistentné voči baktériám. 
Organická chémia (polyméry), navyše komplikuje kryštalizáciu min-
erálov a vody.

Všetky postupy vysúšania, okrem technológie prírodnej kryštalizácie, 
neriešia hlavné problémy vlhkého murive natrvalo:

- Pôvodná konštrukcia steny degraduje (mikropóry sa menia na mak-
ropóry). To vedie k zvýšeniu vzlínania vody.

- Ochrana proti korózii sa deje prostredníctvom rozsiahlej 
kryštalizácie materiálu za pomoci vody, soli, vápna a cementu (novo 
prestavaná molekulárna štruktúra steny umožňuje prechod len 
malým molekulám, ako je para súčasným zablokovaním vody, soli, 
kyselín a zásaditých látok. Proces kryštalizácie trvá roky, a mierne 
sa zvyšuje napätie muriva, ktoré neustále absorbuje ióny vody k 
udržaniu procesu kryštalizácie)

- Regulácia vody v stene (úplne vysušené stena je horšia, než mi-
erne vlhká stena, pretože úplne vysušená stena sa rozpadá v čase 
– statický je stena narušená).

- Použitím našich minerálnych látok, ako je sodík, síra, vodné sklo, 
meď sa zabráni rozvoju plesní, húb a mikroorganizmov.



Prečo je, alebo sa stane murivo 
mokrým? 
Odpoveď: Štruktúra muriva nie je 
dostatočne tesná a tým pádom nedokáže 
zadržať tlak vody a vzlínajúcej vlhkosti. 
Hlavné škody na stene sú spôsobené v 
dôsledku kapilárneho pôsobenia vody a vy-
plavenia solí, ktoré sú ľahko rozpoznateľné 
bielymi škvrnami na povrchu poškodených 
omietok. Soľ sa rozpúšťa vo vlhkosti ob-
siahnutej v murive, a je transportovaná k 
povrchu steny v dôsledku tlaku difúznych 
pár. Vzhľadom k zmene z kvapalného do 
pevného stavu sa násobí objem soľných 
kryštálov; a množstvo soľných výkvetov sa 
zväčšuje. Tento proces neprebieha rovnako 
na všetkých miestach omietky.

Ďalšie výhody a nevýhody Oxydtron 
technológie? 
Hlavné výhody: 
Anorganický materiál (bez živice), a teda 
odolný voči korózii 

Antibakteriálne účinky - minerály, ktoré 
používame (síra, sodík, sóda, meď, vodné 
sklo) zabraňujú vzniku plesní, húb a mik-
roorganizmov, ako sú mykotoxíny (plesňové 
jedy), ktoré napádajú dýchacie ústrojenstvo. 
Patria medzi najsilnejšie alergény vo vnútor-
nom prostredí. 

Otázky a odpovede na tému:
Odvlhčovanie muriva a Oxydtron technológia

Funkčný princíp technológie OXYDTRON
Pomocou technológie Oxydtron – bude 
katalyzovaná kryštalizácia spojiva staveb-
ného materiálu na čisto minerálnej báze. 
Štruktúra betónu, malty alebo tehlového 
muriva bude modifikovaná prirodzeným 
spôsobom. S tým, že hustota, tlak a 
pevnosť v ohybe materiálov sa zvyšuje, 
zvýšuje sa aj odolnosť proti chladu mrazu 
a zlepšuje sa odolnosť voči oteru. Okrem 
toho, sa výrazne zníži absorpčná kapacita 
vody, priepustnosť, a zvýši sa aj ochrana 
oceľovej výstuže.

Naši partneri:

Sme členmi rakúskej akadémie ktorá sa
zaoberá vlhkosťnou a energetickou 
efektivitou objektov.

Spevnenie muriva na 97-300%. Regulácia 
vody v stene (Voda sa úplne neodstráni, ale 
je postupne premenená na pevné kryštály = 
zostane chemicky viazaná). Úplne vysch-
nutá stena môže byť  zo statického hľadiska 
horšia ako vlhká stena, pretože sa začne 
v priebehu času rozpadať = statika steny 
sa zhoršila. To je hlavný problém všetkých 
mechanických spôsobov odstraňovania 
vlhkosti zo stien ako je napr. podrezávanie. 

Zlepšenie vnútorného prostredia. Oxy-
dtron - omietky (minerály) absorbujú 
vodík a CO2  z okolitého prostredia. Po 
dokončení prác si všimnete okamžite efekt 
čerstvého  vzduchu.



Úspora nákladov na vykurovanie 
Oxydtron ako tepelné zrkadlo. 
Hustá “Oxydtron-stena” veľmi pomaly 
prepúšťa teplo von. Chlad, ktorý je 
prichádza spolu s vlhkosťou zvonku je 
blokovaný. Žiadne chladné miesta!

Povrch pripravený na maľovanie. 
Vysoká úroveň požiarnej ochrany 
(2800 ° C). 

Nevýhody: neznáme, aj keď technoló-
gia bola úspešne používaná v Rakúsku, 
Kanade, Číne, na Kube, v Poľsku a 
Maďarsku. Naším cieľom je túto tech-
nológiu aplikovateľnú pre  novostavby a 
rekonštrukcie šíriť po celom svete.

Všetky firmy hovoria: 
“Máme najlepší systém pre odvlhčovanie ...” 
Aké ponúkajú záručné podmienky?

Záruka vrátenia peňazí – žiadne riziko! 
To platí v prípade, že práce sú uskutočnené 
našou firmou Aquastop, a nami ponúkané 
riešenie prestane fungovať. 

Záruka na nami vykonané práce  20 rokov.

Otázky a odpovede na tému:
Odvlhčovanie muriva a Oxydtron technológia

Prečo je systém odvlhčovania Oxydtron 
tak drahý? 
Pretože ponúkame naozajstné riešenie s 
použitím najmodernejšej technológie a ma-
teriálov: 
Práce zahŕňajú: príprava povrchu 
(odstránenie pôvodnej omietky, 
preškriabanie škár, navlhčenie stien vo-
dou), likvidácia odpadu, Oxydtron injektáž, 
vertikálna Oxydtron izolácia až k podhľadu, 
ručné omietky, vyhotovenie dilatačných 
škár, každodenné riadenie stavby a 
20-ročnú záruku.

Celková cena za odstránenie nadbytočnej 
vlhkosti z muriva je závislá na veľkosti 
samotnej plochy. Je možné znížiť náklady 
na sanáciu v prípade, že je: Pripravený 
podklad (stena, podlaha), alebo zadanie 
zákazky v zime. Všetko bude objasnené 
podrobnejšie na osobnom stretnutí, na      
mieste, kde sa bude sanácia realizovať.

Obhliadka a aj sanačný postup je zdarma. 
Preto si dohodnite termín stretnutia na čísle:
  
 mob.: 0907 756 015   tel.: 038 531 3901

Aquastop, 
Továrenská 9, 
956 33 Chynorany 

web :  www.aquastop.sk
  www.eco-san.sk  
email: pilat@aquastop.sk



Vlhkosť v murive je vážny problém. Vlhkosť nielen 
poškodzuje stavebnú konštrukciu, ale aj náklady na 
energie stúpajú, a životné prostredie v postihnutých 
domácnostiach sa zhoršuje. Okrem toho, je pod-
porovaný rast plesní, ktoré môžu byť nebezpečné, 
najmä pre jej obyvateľov. Vlhké steny by mali byť 
rýchlo vysušené. Odstránenie vlhkosti môže byť veľmi 
nákladný projekt. Majte však na pamäti, že náklady na 
odvlhčenie muriva sú dobrou investíciou.

Oxydtron riešenie - suché a pevné betónové steny, 
úspory vykurovacích nákladov a zdravé vnútorné 
prostredie.

Stúpajúca voda cez zvislé a vodorovné steny. 

Grafické znázornenie možného poškodenia  vlhkých múrov.

Naše riešenie je jednoduché, pokiaľ ide o technológiu.
Upravuje množstvo vody v murive, zlepšuje statické 
vlastnosti, je relatívne rýchlo vykonateľné a je trvalo 
účinné. Oxydtron tepelné zrkadlo vytvorené pomo-
cou suchých múrov zo zvýšenou hustotou, výrazne 
spomaľuje odvádzanie tepla a blokuje chlad zvonku. 
Týmto riešením dochádza k výraznej úspore nákladov 
na vykurovanie.



Odvlhčenie a hydroizolácie. 
Rekonštrukcia historických 
budov.

Sanácia vínnych pivníc Sanácia terás a balkónov.     
Ochrana pro korózii.

Príklady ďalších sanácií systémom OXYDTRON



Oxydtron “B” poskytuje vďaka svojim vlastnostiam starým, existujúcim betónovým, murovaným a kamenným múrom, nové parametre 
odolnosti. Jedná sa o hlboko prenikajúci materiál, ktorý preniká  do materiálu v hĺbke 5-20 cm, alebo pomocou injektáže do plnej hrúbky 
konštrukcie. Jeho nosič je voda a šíri sa iba v mokrom a vlhkom prostredí. 
Vlastnosti: Rýchle riešenie slabých poréznych štruktúr muriva a následná kryštalizácia vody a minerálov. Konštrukcia steny sa v prvej 
fáze prevedie do štruktúry podobnej gélu a neskôr na pevné murivo. Priaznivé rozloženie častíc vedie k vytvoreniu obzvlášť hustého pov-
laku s nízkym množstvom pórov. Zabraňuje vzniku plesní a baktérii.

Oxydtron “R4”- stierka, 100% minerálna malta bez chemických prísad na báze Oxydtronu a portlandského cementu. Používa sa k 
oprave a sanáciám materiálov, zkompaktneniu, zväčšeniu tesnosti a odvlhčeniu konštrukcií zo starého a aj nového betónu, tehlových 
múrov a zmiešané múry, a aj voči vzlínajúcej vlhkosti. Hydtratuje úplne cement / vápno a vytvára kryštalizáciu za pomoci vody a ďalších 
minerálov v omietke a murive. Priaznivé rozdelenie veľkosti častíc a zloženie vybraných minerálov vedie k obzvlášť hustému, povlaku s 
nízkym obsahom pórov a kapilár. Prísady navyše zabraňujú prenikaniu veľkých molekúl v zostávajúcich póroch (napr. tlaková a dažďová 
voda, olej, kyseliny). Oxydtron “R4” sa aplikuje metódou “mokrý do mokrého” na povlak vytvorený Oxydtronom “B”. 
Vlastnosti: nepriepustnosť vody (tlak vody 14 bar pri hrúbke omietky 5 mm a hrúbke povlaku Oxydtronom “B  2 mm) - 100% odolnosť proti 
korózii z roztoku 33% kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny sírovej, cukrom a oleju - pevnosť v tlaku 70 N/mm2; pevnosť v ťahu 3,45 N; 
(Youngov modul 23,2 GPa)

Oxydron RENOVA - univerzálna vnútorná a vonkajšia omietka pre renovácie a štrukturálne opravy, odvlhčovanie, zosilnenie konštrukcií 
zo starého betónu, tehlových múrov a zložených stien. Je priedušná a je zvlášť odporúčaná pre pivnice, fasády a historické priestory. 
Oxydron RENOVA pomaly odvlhčuje steny, ktoré sú nasledne vizuálne suché. Priľne k takmer všetky podkladom. Oxydron RENOVA 
vápenná omietka vytvára anti-bakteriálny, protiplesňový povrch. 
Vlastnosti: pevnosť v tlaku 25 N/mm2; Pevnosť v ťahu (2,85 N); 
- Takmer napätia a bez zmrštenia (28 dní 0,085%) 
- Absorbuje a spotrebováva niektoré molekuly vodíka, soľ, CO2 zo steny a vlhkosti vzduchu v miestnosti. Produkuje viac kyslíka a znižuje 
tvorbu baktérií

Oxydron “A” - Prísada do betónu. Pre zvýšenie odolnosti betónov proti pôsobeniu: voda, mráz, horúčava, kyseliny, alkalické látky, 
olej, benzín, nafta, radónové žiarenie, atď. sa do štandardnej betónovej zmesi pridá prísada Oxydtron A - nanocement, v minimálnom 
množstve 10 kg Oxydtronu A na m3 betónovej zmesi. Vodný súčiniteľ: podľa typu aplikácie. V betónovej zmesi nesmie byť žiadna chem-
ická prísada! V prípade nutnosti napr. pre extrémne poveternostné podmienky pri betonáži, možno zvýšiť množstvo prísady až o 5 kg. Na-
jskôr  dáme  do  miešačky  požadované  množstvo  vody,  potom  portlandský  cement,  dobre premiešame a potom pridáme zodpoveda-
júce množstvo prísady Oxydtron A, premiešame do hladka - bez hrudiek, a na záver pridáme štrk. Minimálna doba miešania: 15 minút

Oxydron Esztrich - Suchý betón. Pre opravy betónu, betónové povrchy menšieho lokálneho rozsahu. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie 
priestory. V prípade miešania v miešačke sa pridáva suchý betón do vody v miešačke. V prípade ručného miešania nalejte zmes spolu so 
správnym množstvom vody v nádobe (cca 2-3 l vody 25 kg vrece). Zmes vymiešať do hladka bez hrudiek po dobu asi 2-3min. Podklad 
musí byť suchý, pevný, rovný a stabilný. Povrch by mal byť očistený obzvlášť od látok, ktoré môžu oslabiť priľnavosť (prach, špina, vápno, 
oleje, mazivá, vosk, farba atď). Najlepšie je použitie vysokotlakového čistenia za súčasného prevlhčenie povrchu konštrukcie.


